
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul 

Menghadapi situasi perekonomian dewasa ini, dimana persaingan bisnis 

semakin ketat, untuk dapat mengoptimalkan prestasinya baik dalam kinerja 

maupun mutu produk yang dihasilkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan yang bermutu tinggi dengan mengendalikan operasi 

perusahaannya.secara efektif dan efisien dengan tidak mengabaikan mutu kepada 

konsumen. 

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya, maka perusahaan 

yang berkembang menjadi lebih besar. Sehubungan dengan perusahaan tersebut, 

maka kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan menjadi bertambah banyak, 

baik jenis maupun volume kegiatannya. Dengan besarnya perusahaan tersebut 

maka kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan merupakan kegiatan yang 

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian perencanaan 

dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya secara terpadu. 

Demikian besarnya pengaruh dari masing-masing kegiatan didalam 

perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan lainnya, sehingga manajemen 

perusahaan tidak ada pilihan lain kecuali berupaya sebaik-baiknya agar 

pelaksanaan seluruh kegiatan dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan 

dengan baik, upaya yang tepat dalam hal ini adalah menyusun sistem 

perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan 



tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan perusahaan dapat menyusun 

perencanaan dengan baik, mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan serta dapat mengendalikan pelaksanaannya. 

Untuk menjawab tantangan dalam perusahaan tersebut dewasa ini lazim 

dipergunakan anggaran sebagai suatu sistem perencanaan, koordinasi dan 

pengendalian dalam perusahaan. Anggaran sebagai suatu sistem nampaknya 

cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan 

pengendalian dari seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Selain itu, anggaran 

sebagai alat pengendalian manajemen merupakan serangkaian tahapan yang 

dimaksudkan dapat memastikan bahwa pengelolaan seluruh aspek kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban berorientasi pada operasi dan 

pengelolaan yang efektif dan efisien pada akhirnya menggambarkan tercapainya 

atau tujuan perusahaan. 

Anggaran bermanfaat sebagai alat bantu manajemen serta sebagai alat 

evaluasi kegiatan perusahaan dan dalam pengendalian biaya, khususnya biaya 

yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Anggaran biaya adalah rencana 

mengenai jumlah biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu periode tertentu 

dengan pencapaian tujuan tertentu sebagai sasarannya. Dengan adanya anggaran 

biaya maka akan dapat dihindari terjadinya pemborosan biaya dan akan 

mengakibatkan semakin efektifnya pengendalian biaya yang dilakukan. 

Dari uraian diatas diperoleh gambaran mengenai bagaimana cara manajemen 

melakukan fungsi-fungsi manajemen khususnya fungsi perencanaan dan 

pengendalian dalam pengambilan keputusan terhadap penyusunan anggaran biaya 



operasional, maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

menyusun laporan tugas akhir ini 

 dengan judul “TINJAUAN ATAS PENYAJIAN ANGGARAN BIAYA 

OPERASIONAL PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT 

DAN BANTEN”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

       Dari latar belakang pemilihan judul yang dikemukakan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya 

operasional pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

2. Bagaimana pelaksanaan dan palaporan anggaran biaya operasional 

PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

3. Bagaimana perbandingan realisasi anggaran biaya operasional pada PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 2006 dan 2007 

 

1.3. Maksud dan Tujuan  

       Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian akhir Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

a. Untuk mengetahui kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya 

operasional yang diterapkan perusahaan apakah memadai dan 



membandingkan dengan teori yang didapat dari bangku kuliah maupun 

penelitian kepustakaan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan laporan anggaran biaya operasional 

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

 

1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

  Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

berbagai pihak antara lain : 

a. Bagi penulis, guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk menempuh 

sidang program Diploma III Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama.  

b. Bagi perusahaan, hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan merupakan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan 

dalam menilai efektifitas anggaran sebagai alat bantu pegendalian biaya 

operasional bagi manajemen perusahaan. 

c. Bagi pihak-pihak lain, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai penganggaran dan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi tentang anggaran biaya operasional. 

 

1.5. Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir, adalah Metode 

Deskriptif Analisis, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang 

objekyang diteliti dan mengamati secara langsung suatu perusahaan dimana 



tempat penulis melakukan kerja praktik. Untuk memperoleh data yang diperlukan 

penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Praktik Kerja, yaitu 

Melakukan pekerjaan lapangan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten yang diteliti untuk membantu untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Cara yang ditempuh penulis antara lain : 

a. Interview 

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan objek yang dikaji. 

b. Observasi 

Pengamatan terhadap objek yang dikaji dengan melakukan 

pencatatan terhadap masalah yang bersangkutan  

2) Studi Kepustakaan, yaitu 

Usaha pencarian bahan-bahan dengan mempelajari buku-buku yang 

relevan dengan masalah yang menjadi objek dalam kerja praktik. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

       Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No.63 Bandung. 

Sedangkan waktu kerja praktik yang dilakukan penulis mulai dari bulan Desember 

2008 sampai dengan Januari 2009. 

 

 
 


